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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 10 października 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

Na podstawie art. 42 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, 
poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. 
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 
oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 197, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, 
poz. 423) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania 
z dnia 15 września 1982 r. w sprawie obowiązkowego 

Lp. Stanowisko 

1 2 

wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształ
ceniu zaocznym (Dz. U. Nr 29, poz. 207) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1)w§1: 

a) w ust. 1 tabela określająca obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz 
opiekuńczych otrzymuje brzmienie: 

Obowiązkowy 
tygodniowy 

wymiar godzin 

3 
, 

1 Nauczyciele zatrudnieni w nauczycielskich kolegiach jęzY,kowych 12 
--- r------------------------------------ r-------

2 Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich 
24 

- i rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych 
--- r------------------------------------ r-------

3 Nauczyciele poradni wychowawczo-zawodowych oraz nauczyciele pedagodzy i psycholodzy 
20 

nie wymienieni pod lp. 2 
--- r------------------------------------ r-------

4 Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne w świetlicach szkolnych i wojewó-
18 

dzkich ośrodkach politechnicznych 
--- r------------------------------------ r-------

5 Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno 
22 

dzieci sześcioletnie, jak i dzieci innych grup wiekowych 
--- r------------------------------------ r-------

6 Nauczyciele zatrudnieni w szkołach przy przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej za 
granicą 26 

--- r------------------------------------ r-------
7 Nauczyciele pałaców młodzieży, planetariów i obserwatoriów astronomicznych, młodzieżo -

wych domów kultury i innych placówek wychowania pozaszkolnego, prowadzący zajęcia 
25 

systemem innym niż pracownianym, oraz nauczyciele instruktorzy wojewódzkich ośrodków 
politechnicznych nie prowadzący zajęć wyłącznie z uczniami 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

nauczycieli-instruktorów Centralnego Ośrodka 
Metodycznego Poradnictwa Wychowawczo
-Zawodowego, nauczycieli-bibliotekarzy biblio
tek pedagogicznych oraz nauczycieli zatrudnio
nych w wojewódzkich ośrodkach metodycz
nych wynosi 35 godzin tygodniowo."; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dy

daktycznych nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach zaocznych zalicza się: 
1) godziny lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycz

nych, 
2) faktycznie zrealizowane godziny: 

a) nadzorowania egzaminów pisemnych 
(z wyjątkiem egzaminów wstępnych 
i dyplomowych), 

b) przeprowadzania egzaminów ustnych 
(z wyjątkiem wstępnych i dyplomo
wych) w wymiarze ustalonym przez 
dyrektora szkoły, 

c) poprawiania i oceniania pisem-
nych prac kontrolnych i egzaminacyj
nych (z wyjątkiem egzaminów wstęp
nych, dyplomowych i dojrzałości), li
cząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę 
zajęć, 

d) godziny sprawdzania zeszytów-
-przewodników Radiowo-Telewizyj
nej Szkoły Średniej i Telewizyjnego 
Technikum Rolniczego, licząc spraw
dzenie 4 zeszytów-przewodników za 
1 godzinę zajęć; zaliczenie do obowią
zującej normy zajęć dydaktycznych z te
go tytułu może nastąpić tylko jeden raz 
w semestrze, 
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e) innych zajęć pedagogicznych realizo
wanych przez pełnozatrudnionego nau
czyciela z uczniami w formach przez 
niego obranych i udokumentowanych 
w wymiarze nie przekraczającym 50 go
dzin rocznie; dla nauczycieli niepełno
zatrudnionych wymiar tych zajęć ulega 
stosownemu zmniejszeniu . 

2. Każdą godzinę lekcji, ćwiczeń i zajęć praktycz
nych, przeprowadzania egzaminów ustnych 
i nadzorowania egzaminów pisemnych oraz 
zajęć wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. eL 
faktycznie realizowanych w niedziele i święta 
- liczy się za 2 godziny zajęć . 

3. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę zajęć 
lekcyjnych, ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć 
jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć prak
tycznych - jednostkę 55 minut. a przez godzinę 
pozostałych zajęć - 60 minut. 

3) w § 4: 

Poz. 427 i 428 

nym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawie
dliwionej nieobecności w pracy i godziny 
usprawiedliwionego nieodbycia zajęć, liczone 
narastająco aż do uzyskania połowy rocznego 
wymiaru zajęć nauczyciela. Odbyte gOdziny · 
zajęć wymienionych w ust. 1 oraz godziny 
zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie 
zrealizowane z powodu usprawiedliwionego 
nieodbycia zajęć, przekraczające połowę rocz
nego wymiaru, są godzinami ponadwymiaro
wymi."; 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nau

czyciela wlicza się również godziny nadzorowa
nia i przeprowadzania egzaminów dojrzałości 
i egzaminów eksternistycznych, a także godziny 
sprawdzania i oceniania prac pisemnych z eg
zaminów eksternistycznych.", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Sprawdzenie i ocen ienie 3 prac pisemnych z eg

zaminu eksternistycznego liczy się za 1 godzinę 
zajęć." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

4. Rozliczenie nauczyciela szkoły zaocznej, za
trudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych, następuje w każdym semest
rze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany 
jest zrealizować połowę rocznego wymiaru 
godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyj
muje się, według zapisów w dzienniku lekcyj-

nia z mocą od dnia 1 września 1990 r. . 

Minister Edukacji Narodowej: H. Samsonowicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 15 paźdz iernika 1990 r. 

w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r . 

Na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 31 
stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, 
poz. 15 i Nr 15, poz. 66, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 
35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W roku 1991 może być uprawiany wyłącznie 
mak o niskiej zawartości morfiny odmiany Przemko. 

2. Wielkość powierzchni przeznaczonej w roku 1990 
pod uprawy maku, o którym mowa w ust. 1, prowadzone na 
podstawie umów kontraktacji zawartych z uprawnionymi 
jednostkami gospodarki uspołecznionej, ustala się na 4210 
ha w skali kraju, w tym dla województw: 

1) bydgoskiego - 570 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Dąbrowa Biskupia, Gn iew
kowo, Inowrocław, Janikowo, Jeziora Wielkie, Kcynia, 
Kruszwica, Mogilno, Pakość, Rojewo, Strzel no, Złotniki 
Kujawskie i Żnin, 

2) chełmskiego - 290 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Białopole, Dorohusk, Dubienka, 
Hańsk, Kraśniczyn, Leśniowice, Rejowiec, Ruda Huta, 
Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wola Uhruska iWyryki, 

3) elbląskiego - 500 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Elbląg, Gardeja, Kwidzyn, 
Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, 
Nowy Staw, Ostaszewo, Ryjewo, Sadlinki, Stegna 
i Sztutowo, 

4) kaliskiego - 415 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Blizanów, Mycielin, Stawiszyn 
i Żelazków, 

5) konińskiego - 415 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Babiak, Chodów, Dąbie, Gra
bów, Grzegorzew, Kłodawa, Lądek, Ostrowite, Prze
decz, Pyzdry, Słupca, Sompolno, Strzałkowo, Świnice 
Warckie, Wierzbinek, Witkowo i Zagórów, 

6) pilskiego - 80 ha, w którym uprawy mogą być prowa 
dzone w gminach: Białośliwie, Budzyń, Chodzież, Czar
nków, Damasławek, Drawsko, Gołańcz, Kaczory, Lipka, 
Łobżenica , Marganin, Połajewo, Rogoźno, Ryczywół, 
Szamocin. Ujście, Wapno, Wieleń , Wronki , Wysoka, 
Wyrzysk i Zakrzewo, 

7) płockiego - 30 ha, w którym uprawy mogą być prowa
dzone w gminach: Krośniewice, Kutno i Łęczyca, 

8) przemyskiego - 400 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Chłop ice, Cieszanów, Gać, 
Jarosław, Jawornik Polski, Kańczuga, Orły, Pawłosiów, 
Pruchnik, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rokietnica, 
Roźwien ica, Sien iawa, Zarzecze i Żurawica, 

9) włocławskiego - 780 ha, w którym uprawy mogą być 
prowadzone w gminach: Bądkowo, Boniew o, Brześć 
Kujaw ski, Bytoń, Dobre, Dobrzyń nad Wisłą, Koneck, 
Kowal, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Osięciny, 
Piotrków Kujawski, Raciążek, Radziejów, Topólka, 
Wielgie, Włocławek i Zakrzewo, 


